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يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

70 باملئة من القمامة كانت عبارة عن مواد غذائية 

2.55 طــن من اخلبــــز ُرميت خـــالل رم�ضــان يف علــي منجلـــــي  

 يف تعليمات وجهها بن ب�زيد ملديري ال�شحة وامل�ؤ�ش�شات اال�شت�شفائية

�ص  3

منــح وزيــر ال�شحــة, عبد الرحمان بن بوزيد,  اأم�ــس الأربعاء, مديري ال�شحة للوليــات والموؤ�ش�شات ال�شت�شفائية, مهلة 15 يومــا من اأجل  اإحداث التغييرات الالزمــة لإعادة تهيئة م�شالح 
ال�شتعجالت, ح�شب ما اأفاد به بيان. 

اخلبري القت�شادي الدكتور �شليمان نا�شر للن�شر

هناك اأريحيـــة ماليـــة ن�ضبيــة مع حت�ضن اإيـرادات املحروقــــات
اعتبــر الخبيــر القت�شادي الدكتور �شليمــان نا�شر, اأم�ــس, اأن الإرادة ال�شيا�شية موجودة, من اأجل تحقيق اإقــالع اقت�شادي حقيقي وبلوغ 
الكتفــاء الذاتي,  كما اأكد على �شرورة اأن تكون هناك نظرة بعيدة المدى, لإنعا�س قطاعات, الفالحة وال�شناعة وال�شياحة, مع �شرورة 

ال�شتقرار الت�شريعي والب�شري في هذه القطاعات.

�ص   5

15 يوما الإعادة تهيئة م�ضالح اال�ضتعجاالت
"نوفونوردي�ضك"اأخّل بالتزامات اإنتاج و متوين ال�ضوق باالأن�ضولني

املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان يوؤكد وزارة ال�شناعة ال�شيدالنية تتهم املخرب مبحاولة احتكار الدواء وتك�شف

 م�ضاريع قوانيــن ال�ضحافــة ت�ضتنـــد
 اإىل "اإرادة �ضيا�ضيـــة �ضادقــة"  

اأكد المجل�س الوطني لحقوق الإن�شان, اأم�س الأربعاء, اأن الم�شاريع 
التمهيديــة للقوانيــن ذات ال�شلــة بمهنــة ال�شحافــة والمطروحة 
حاليــا للمناق�شــة والإثــراء, ت�شتند اإلــى "اإرادة �شيا�شيــة �شادقة" 
ترمي الــى اإيجاد اآلية قانونيــة "�شاملة ومتكاملــة �شامنة ل�شحافة 

حرة م�شتقلة وتعددية".

�شطيف

حم�ضنون يتطّوعون الإجناز هياكل 
تربوية ببازر �ضكرة

اأكدت م�شالح بلدية بازر �شكــرة بولية �شطيف, اأنها تعكف حاليا 
على درا�شــة م�شاريع مقترحة من قبل مح�شنيــن, لإنجاز عدد من 
العمليات التنموية في قطاعــي التربية وال�شحة, من بينها مجمع 

مدر�شي وقاعة عالج بقرية ال�شوادرة.

�ص   11

�ص   6

�ص   2

املمثلة اخلام�شة مباركية للن�شر

 ف�ضلـت العمــل نادلة
 و بائعة خــالل 

اجلائحة على 
الت�ضّول الفني

�ص   21

رئي�س اجلمهورية يعزي يف الفقيد

املوت يغّيب الفكاهي 

حممد حزمي

�ص   23

�ص   5


